
OLA – Erasmus+ Dashboard
Σύντομη παρουσίαση εργαλείου



Τι είναι το Erasmus Dashboard
Είναι ένα δυναμικό online εργαλείο, διαθέσιμο σε όλους τους φορείς που 
συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας Erasmus+ στην ανώτατη εκπαίδευση, 
του οποίου η χρήση είναι απολύτως δωρεάν. Είναι διασυνδεδεμένο με την 
πλατφόρμα OLA για τους φοιτητές καθώς και την εφαρμογή Erasmus+ app, και δίνει 
τη δυνατότητα άμεσης διαχείρισης κρίσιμων πληροφοριών συνοπτικά και περιεκτικά. 
Το Erasmus Dashboard έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Online Συμφωνίας Μάθησης 
(OLA+), με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Χρήσιμα Links: 
Erasmus Dashboard για ιδρύματα ανώτατη εκπαίδευσης - https://www.erasmus-
dashboard.eu
Online Learning Agreement για φοιτητές - https://www.learning-agreement.eu
Erasmus+ App (διαθέσιμη στο Google Play και το Apple store)

Εισαγωγή

https://www.erasmus-dashboard.eu/
https://www.learning-agreement.eu/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.euf.project.erasmus&hl=en
https://itunes.apple.com/be/app/erasmus/id1234624026?mt=8


Η διαδικασία βήμα-βήμα



Οι φοιτητές έχουν 2 εργαλεία στη διάθεσή τους.
Η δημιουργία προφίλ στο ένα από τα δύο, τους δίνει αυτομάτως πρόσβαση και στο 
άλλο εργαλείο δημιουργώντας ένα κοινό προφίλ:
•Εφαρμογή Online Learning Agreement www.learning-agreement.eu
•Erasmus+ App (για κινητά)
Η εφαρμογή Online Learning Agreement, επιτρέπει στους φοιτητές να:
•Δημιουργήσουν και ολοκληρώσουν το LA τους (Learning Agreement)
•Υπογράψουν το LA τους
•Εισάγουν νέες αλλαγές στο LA τους, καθ ‘ υπόδειξη του ακαδημαϊκού συντονιστή 
ή/και του Γραφείου Erasmus του ιδρύματός τους
•Κατεβάσουν το LA τους σε ψηφιακή μορφή
Η εφαρμογή Erasmus+ (για κινητά), επιτρέπει στους φοιτητές να:
•Βρουν οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν πριν, μετά και κατά τη διάρκεια της 
κινητικότητάς τους
•Λάβουν σημαντικά μηνύματα από το ίδρυμα αποστολής και το ίδρυμα υποδοχής σε 
πραγματικό χρόνο
•Ανταλλάξουν πληροφορίες με άλλους φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
Erasmus
•Βρουν νέα για τα έργα Erasmus συνολικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Πώς χρησιμοποιείται από τους φοιτητές

http://www.learning-agreement.eu/


Πώς χρησιμοποιείται από τους φοιτητές



Παραδείγματα εφαρμογής Erasmus+ app

Φοιτητής-Ίδρυμα αποστολής-Ίδρυμα 
υποδοχής

Δυνατότητα
παρακολούθησης
προόδου σταδίων

υπογραφής LA



•«Ανέβασμα»/nominations και συμπλήρωση βασικών σημείων-κλειδιών για τα LΑs 
των εξερχόμενων φοιτητών (εναλλακτική λύση που προτείνεται σε σχέση με τη 
δημιουργία του LA εξαρχής από τους φοιτητές)
•Διαχείριση λίστας εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών (με δυνατότητα χρήσης 
φίλτρων, κατεβάσματος ή διαγραφής δεδομένων) 
•Αποστολή ομαδικών emails και μεμονωμένων σχολίων διόρθωσης/αλλαγών πριν την 
υπογραφή του LA
•Αποστολή μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο στους φοιτητές-χρήστες της εφαρμογής 
Erasmus+ για κινητά
•Εισαγωγή προθεσμιών και προσθήκης πληροφοριών για τους φοιτητές (π.χ. για τα 
βήματα της διαδικασίας κινητικότητας ή συμπλήρωσης του LA) που προβάλλονται 
στην εφαρμογή Erasmus+ (Step-by-step guides)
•Δυνατότητα δημιουργίας διαβαθμισμένων χρηστών/admins εντός του ιδρύματος 
(π.χ. λογαριασμοί πρόσβασης σε ακαδημαϊκούς συντονιστές)
•Υπογραφή, απόρριψη και κατέβασμα LA (η υπογραφή γίνεται από τους 
εξουσιοδοτημένους χρήστες, π.χ. τους ακαδημαϊκούς συντονιστές)

Πώς χρησιμοποιείται από τα ιδρύματα



Μετά την επικύρωση ενός βασικού λογαριασμού πρόσβασης στην πλατφόρμα (π.χ. 
του κεντρικού διαχειριστή του συστήματος), που γίνεται μόνο με υποβολή 
συγκεκριμένων διαπιστευτηρίων στο EUF*, ο κεντρικός διαχειριστής (π.χ. το Γραφείο 
Erasmus του ιδρύματος) μπορεί να δημιουργήσει όσους επιμέρους λογαριασμούς 
απαιτούνται, με διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης. 
Παραδείγματα λογαριασμών:
•Διαχειριστές κινητικοτήτων (για μέλη του Γραφείου Erasmus)
•Ακαδημαϊκοί συντονιστές (για διδακτικό προσωπικό)
•Επιστημονικός/Επιστημονικοί Υπεύθυνοι (για τον/τους Επικεφαλής του Γραφείου 
Erasmus)
Όταν δημιουργείται ένας νέος λογαριασμός, ο νέος χρήστης λαμβάνει ένα 
αυτοματοποιημένο μήνυμα από την πλατφόρμα για να μπει και να δημιουργήσει 
δικό του μοναδικό κωδικό πρόσβασης (password)

Εγγραφή και πρόσβαση στην πλατφόρμα

EUF: φορέας-συντονιστής του εργαλείου, αποτελούμενος από 8 Πανεπιστήμια 
(University of Luxembourg, Lodz University of Technology, University of Vienna, 

University of Marburg, University of Alcala, University of Bergen, Erasmus University 
of Rotterdam, Pantheon-Sorbonne University) και το Erasmus Student Network.



Παραδείγματα εγγραφής και λογαριασμών

Στοιχεία χρήστη 



1. Το ίδρυμα αποστολής «ανεβάζει» μια λίστα nominated φοιτητών στο Erasmus 
Dashboard, με προσυμπληρωμένα συγκεκριμένα πεδία, όπως τον κωδικό Erasmus 
του ιδρύματος υποδοχής. Αυτές οι πληροφορίες μεταφέρονται αυτόματα στις 
φόρμες LA των φοιτητών οι οποίες εμφανίζονται προσυμπληρωμένες στα 
αντίστοιχα πεδία. Βίντεο με tutorial της διαδικασίας υπάρχει διαθέσιμο εδώ:  
https://www.youtube.com/watch?v=36GGGYRI7wc&feature=youtu.be

Διαχείριση LA – Σενάριο 1

https://www.youtube.com/watch?v=36GGGYRI7wc&feature=youtu.be


2. O φοιτητής λαμβάνει ειδοποίηση ότι μπορεί να μπει να δει το LA που του έχει 
ετοιμάσει το ίδρυμα στην πλατφόρμα OLA, και να συνεχίσει να συμπληρώνει τα 
υπόλοιπα πεδία της φόρμας (π.χ. τα μαθήματα που σκοπεύει να 
παρακολουθήσει, κτλ.) και να υπογράψει το LA. 

Διαχείριση LA – Σενάριο 1



3. O ακαδημαϊκός συντονιστής του ιδρύματος αποστολής λαμβάνει 
αυτοματοποιημένο μήνυμα μέσω email (στο email που έχει δηλώσει στο 
λογαριασμό χρήστη) για να μπει και να ελέγξει/υπογράψει το LA. Αν υπογράψει 
το LA, η διαδικασία από πλευράς του ολοκληρώνεται και το LA οριστικοποιείται –
ο μόνος που μπορεί να παρέμβει και να δημιουργήσει νέο LA είναι ο φοιτητής. Αν 
επιλέξει να απορρίψει το LA, κάτι που διαγράφει αυτόματα τις υπάρχουσες 
υπογραφές στο έντυπο, έχει τη δυνατότητα να γράψει τις παρατηρήσεις του 
(διορθώσεις που απαιτούνται) για να τις δει ο φοιτητής. 

Διαχείριση LA – Σενάριο 1

Μαθήματα που δήλωσε ο 
φοιτητής

Υπογραφή



4. Μόλις υπογραφεί το LA και από το ίδρυμα αποστολής, το ίδρυμα υποδοχής 
λαμβάνει αυτόματη ενημέρωση μέσω email για να δει και να αποδεχτεί το LA 
από πλευράς του ιδρύματός του (ίδρυμα υποδοχής).

Διαχείριση LA – Σενάριο 1

Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας,
και τα 3 συμβαλλόμενα μέλη έχουν τη 
Δυνατότητα να δουν το status του LA

ανά πάσα στιγμή, και μόλις ολοκληρωθεί
η διαδικασία, ο φοιτητής λαμβάνει

αυτόματο email πως το έγγραφο είναι έτοιμο



1. Ο φοιτητής μπαίνει στην πλατφόρμα OLA (https://www.learning-
agreement.eu/start/), δημιουργεί το LA και το υπογράφει.

Διαχείριση LA – Σενάριο 2

https://www.learning-agreement.eu/start/


2. Το ίδρυμα αποστολής 
λαμβάνει 
αυτοματοποιημένο 
μήνυμα αναφορικά 
με τη δημιουργία LA 
από το φοιτητή και 
από και πέρα ξεκινάει 
η ίδια διαδικασία που 
περιγράφηκε 
προηγουμένως.

Διαχείριση LA – Σενάριο 2



Γενικές Πληροφορίες: 
https://www.youtube.com/watch?v=G9T8J7tqKG4&feature=youtu.be
Λογαριασμοί και πρόσβαση: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ro8XmYGdQOg&feature=youtu.be
Λίστα φοιτητών: 
https://www.youtube.com/watch?v=stPTfnEADoI&feature=youtu.be
Διασύνδεση εργαλείων: 
https://www.youtube.com/watch?v=MpYcvRA2ykA

Χρήσιμα links-Tutorials

https://www.youtube.com/watch?v=G9T8J7tqKG4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ro8XmYGdQOg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=stPTfnEADoI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MpYcvRA2ykA



